
Temat na czasie

Maksymilian Klank, wiceprezes 
FASING SA, były prezes Kompanii 
Węglowej i KHW:  
Najważniejsze są  
interes państwa  
i zasady ekonomii,  
a nie to, kto komu  
więcej uszczknie.
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Ruszają kluczowe 
inwestycje
Jastrzębska Spółka Węglowa.

strona 4

Nie wystarczy mówić.  
Trzeba słuchać

Odpowiedzi na  ważne pytania 
w sprawach ważnych dla górnic-
twa giną w  szumie polityczne-
go sporu. Racjonalne argumenty 
są zakrzykiwane. Wszyscy, którzy 
teraz są najmądrzejsi, mieli wiele 
lat, aby tę mądrość udowodnić – 
pisze Grzegorz Matusiak, poseł 
RP.

strona 5

Ziemiańskie czeki

23. edycja Zielonych czeków.

strona 8

Ciężarowa Toyota 
na wodór

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Resort energii przedstawił w Sejmie informację o restrukturyzacji górnictwa. O przedstawienie Sejmowi 
informacji w tej sprawie wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości. Poseł tej partii Grzegorz Matusiak 

ocenił, że rząd PiS przejął nadzór nad sektorem węglowym, gdy ten był bliski upadłości, a „realne, a nie 
pozorowane działania naprawcze pozwoliły ustabilizować sytuację branży górniczej”.

więcej na s. 6, 7

sejm. Posłowie o górnictwie

Sukcesy i wyzwania
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B E Z  F A J R A N T U

Jesteśmy 
reprezentatywni

F ederacja Związków Zawodowych Górników JSW 
SA jest organizacją reprezentatywną i ma sądowe 

potwierdzenie tego faktu. Taki dokument jest nam 
potrzebny, aby skutecznie reprezentować interesy 
pracownicze między innymi w czasie negocjacji nowego 
zakładowego układu zbiorowego pracy. Sąd rozwiał 
wszelkie wątpliwości związane z tym, kto ma pełną 
zdolność do reprezentowania i obrony zbiorowych praw 
oraz interesów pracowników. W sposób niebudzący 
wątpliwości zostało potwierdzone to, co dla każdego 
pracownika jest najważniejsze – bez zgody Federacji 
nie może zostać zawarty żaden układ mający wpływ 
na pracę i wynagrodzenia. Organizacje mniejsze, które 
nie mają potwierdzonej reprezentatywności, mogą 
jedynie wyrażać swoje opinie. Nie są one jednak wiążące 
dla zarządu na przykład przy negocjowaniu zbiorowego 
układu pracy. Oczywiście, w negocjacjach mogą 
uczestniczyć wszystkie zakładowe organizacje związkowe, 
ale warunkiem koniecznym do wprowadzenia układu jest 
porozumienie co najmniej wszystkich reprezentatywnych 
organizacji związkowych i pracodawcy. Bez ich zgody nie 
może zostać zawarty zakładowy układ zbiorowy pracy.

C o to oznacza w praktyce? Ponieważ za 
reprezentatywne organizacje związkowe zostały 

uznane także związki zawodowe Kadra i Solidarność, 
to na tych organizacjach będzie spoczywał największy 
ciężar negocjacyjny. Rozmowy na temat nowego 
układu trwają od dawna. Część zapisów można uznać 
za wynegocjowane, jednak najtrudniejszy etap przed 
nami. Nasza firmowa konstytucja musi precyzyjnie 
określać zasady wynagradzania i sposób organizacji pracy. 
Związki zawodowe chcą zapisów, które maksymalnie 
zabezpieczają interesy pracowników. Nie zgadzam się 
z twierdzeniem, że nowoczesny układ zbiorowy pracy 
to taki układ, który daje uprzywilejowaną pozycję 
pracodawcy. Moim zdaniem nowoczesność oznacza 
układ, który będzie gwarantował stabilizację dla firmy 
i dla pracowników. Zasady społecznej gospodarki 
rynkowej powinny być realizowane w praktyce. Jeżeli 
będziemy szli tym torem myślenia, łatwo dojdziemy 
do wniosku, że załoga ma pracować przede wszystkim 
po to, aby nasze rodziny żyły na godnym poziomie, a nie 
po to, aby rósł kurs akcji albo żeby inwestorzy mieli zyski. 
Oni korzyści powinni odnosić przy okazji, a nie przede 
wszystkim. Oczywiście, aby załoga czerpała maksymalne 
korzyści z działalności firmy, nasza Spółka musi mieć 
solidne podstawy biznesowe. Dlatego potrzebny jest nie 
tylko układ pracy, ale też zasady tworzenia tych podstaw.

W  grudniu ubiegłego roku reprezentatywne 
organizacje związkowe, czyli Federacja Związku 

Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, 
Kadra oraz Solidarność, złożyły pismo, żeby renegocjować 
porozumienie oszczędnościowe obejmujące barbórki, 
deputat węglowy oraz czternastkę. Czwarty kwartał 
ubiegłego roku był lepszy dla Spółki. Wystąpiliśmy 
z pismem do zarządu, ale zmiany kadrowe spowodowały, 
że rozmowy na ten temat zostały zawieszone. Chcemy 
wrócić do tematu, bo sytuacja firmy znacząco się 
poprawia. Jasne, że nie chcemy forsować naszej 
propozycji na siłę. Organizacje reprezentatywne będą 
współpracować, by przywrócić poziom wynagrodzeń 
etapowo. Nie twierdzimy, że wszystko ma być 
natychmiast. Reprezentatywność Federacji Związków 
Zawodowych JSW SA, Kadry i Solidarności pozwala 
na realizację planów udziału załogi w poprawie efektów 
finansowych.
 l

Pamiętacie? Jastrzębska Spółka Węglowa powstała 
1 kwietnia 1993 roku. Sąd Rejonowy w Katowicach 
wpisał do rejestru handlowego JSW SA jako jedno-
osobową spółkę Skarbu Państwa stworzoną z kopalń: 
Borynia, Krupiński, Moszczenica, Jastrzębie, Zofiów-
ka, Pniówek i Morcinek. Pierwszy zarząd tworzyli: 
prezes Maciej Czernicki oraz wiceprezesi Stanisław 
Jabłoński, Józef Mielnikiewicz, Ryszard Markowicz, 
Stanisław Nawrat. Na czele rady nadzorczej stanął 
Andrzej Karbownik.

Ł za się w oku kręci, kiedy przypominam sobie ko-
palnie, które są już historią. Po Morcinku zostało 
tylko wspomnienie. Krupińskiego oddaliśmy 

do SRK. Z Jastrzębia i Moszczenicy powstał Jas-Mos, 
którego znaczna część też jest w SRK. Przez 24 lata JSW 
SA się zmieniła. Teraz jesteśmy na giełdzie, tworzymy 
grupę kapitałową, przetrwaliśmy kilka kryzysów i wciąż 
restrukturyzujemy się za własne pieniądze. Mało tego, 
ciągle byliśmy źródłem dochodów dla państwa. Wła-
ściciel potrafił ściągać z nas skórę, ale tylko od wiel-
kiego dzwonu interesował się naszym losem w trud-
nych chwilach. W czasie ostatniego kryzysu niewiele 
trzeba było, abyśmy padli. Ostatecznie po żmudnych 
negocjacjach 29 sierpnia 2016 roku zdołano zawrzeć 
porozumienie między Jastrzębską Spółką Węglową 
a jej obligatariuszami – PKO BP SA, BGK, PZU SA, 
PZU na Życie SA.

Porozumienie dotyczyło warunków dalszej dzia-
łalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji 
na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln dolarów 

– łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez 
JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lip-
ca 2014 roku.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniono 
nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on ob-
niżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji 
w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty 
o pięć lat – do 2025 roku. W czasie ostatniego kryzysu 
mogliśmy liczyć na wsparcie Ministerstwa Energii. 
To jeden z nielicznych przypadków w naszej historii, 
kiedy właściciel (teraz akcjonariusz większościowy) 
zaangażował się w naprawę Spółki. Znaleźliśmy się 
w dramatycznej sytuacji nie z własnej winy. Zmuszono 
nas do bardzo drogiego zakupu kopalni Knurów-Szczy-
głowice, żeby ratować dawną Kompanię Węglową. 
Kompania pieniądze przejadła, już od roku jej kopalnie 
należą do Polskiej Grupy Górniczej, a my jeszcze długo 
będziemy odczuwać skutki wydania prawie 1,5 mld zło-
tych na kopalnię, którą mogliśmy kupić najwyżej za kil-
kaset milionów złotych. Wystarczyło poczekać.

Myślałem, że będę rozpisywał się o historii 24 lat 
istnienia naszej firmy. Ale czy to ma sens? Po latach 
rabunkowej gospodarki, jaką prowadził właściciel, do-
piero w 2025 roku mamy spłacić ostatnie zobowiązania 
i zakończyć proces działań naprawczych uzgodnionych 
z bankami. Będziemy mieli wtedy 32 lata. Czy po 32 
latach ciągłej restrukturyzacji staniemy w końcu mocno 
na nogach? Mam nadzieję, że do tego czasu nikomu nie 
przyjdzie do głowy, że moglibyśmy kogoś ratować za na-
sze pieniądze. Wystarczająco dużo już uratowaliśmy.

 l

Pięścią w stół

Ściągali z nas skórę

Łza się w oku 
kręci, kiedy 
przypominam 
sobie kopalnie, 
które są już 
historią.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Wciąż czekamy na strategię energetyczną 
do 2050 roku. Nie ma jej nie dlatego, że ktoś coś za-
walił. Nie można jej sensownie skonstruować, ponie-
waż na szczeblu Unii Europejskiej wciąż pojawiają się 
nowe pomysły zmierzające do wyeliminowania węgla 
z gospodarki krajów unijnych.

P olska przygotowywała się do scenariusza, który 
zakładał, że energetyka węglowa będzie pełnić 
także rolę rezerwy strategicznej na wypadek, 

gdyby energetyka odnawialna nie była w stanie do-
starczyć wymaganej ilości energii elektrycznej. Zasada 
jest jasna – będziemy budować nowoczesne i bardzo 
sprawne bloki energetyczne, które staną się podstawą 
bezpieczeństwa energetycznego. Ponieważ tworzenie 
rynku mocy mogłoby być dotowane, z dotacji ko-
rzystałaby energetyka węglowa. To zaś oznaczałoby, 
że górnictwo węgla kamiennego miałoby rynek zbytu. 
Ponieważ tworzenie rynku dla węgla jest jednym z ce-
lów rządu, wydawało się, że znaleźliśmy bezpieczne 
i zgodne z polityką unijną rozwiązanie.

Kiedy wydawało się, że wszystko jest jasne, Komisja 
Europejska zaczęła lansować tak zwany pakiet zimowy. 
Z polskiego punktu widzenia najistotniejszy i najgor-
szy zapis w tym pakiecie mówi, że limit emisji CO2 
dla wspieranych z publicznych pieniędzy wytwórców 
energii elektrycznej, którzy mieliby działać w ramach 
rynku mocy, nie mógłby przekraczać 550 gramów CO2 
na kilowatogodzinę. Takiej normy nie jest w stanie speł-
nić żaden blok energetyczny spalający węgiel, choćby 
był budowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 
nauki i techniki. 

Rynek mocy, który miał pogodzić wszystkich, 
którzy chcą opierać naszą energetykę na węglu i jed-
nocześnie rozwijać tzw. energetykę zieloną, zaczyna 
być torpedowany przez urzędników unijnych. Sko-
ro nawet najnowocześniejsza elektrownia węglowa 

nie mogłaby korzystać ze wsparcia, pozostaje tylko 
energetyka z blokami gazowymi. Komisja Europejska 
wkłada dużo wysiłku, żeby ułatwić życie rosyjskim 
eksporterom gazu.

Żeby sprawa była jasna, kilka słów wyjaśnienia 
na temat rynku mocy. Chodzi o to, aby energetykę 
odnawialną, która nie może zagwarantować ciągłości 
dostaw energii, wspierała energetyka korzystająca z tra-
dycyjnych paliw. Węglowe elektrownie dostawałyby 
pieniądze nie tylko za wytworzoną energię, ale także 
za gotowość wytworzenia energii. Pełniłyby rolę czegoś 
w rodzaju ratunkowych źródeł zasilania.

Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z pró-
bą eliminacji węgla za pomocą absurdalnych norm. 
Za każdym razem schemat jest ten sam. Pojawia się 
jakiś pomysł, który nie jest oficjalnie antywęglowy. 
Jednak wymagania stawiane instalacjom energetycz-
nym są tak ustawione, aby nawet najnowocześniejsze 
rozwiązania nie były w stanie ich spełnić. 

Wiem, że polscy negocjatorzy starają się prze-
mówić do rozsądku unijnym urzędnikom. Wierzę, 
że to się uda.

Polityka klimatyczno-energetyczna na poziomie 
unijnym jest zmienna. Zgodnie z traktatami mamy 
prawo decydować o  tym, jakich paliw używamy 
do wytwarzania energii. Jednak decyzje urzędni-
ków powodują, że z tego prawa ciężko korzystać. 
Najgorsze jest to, że kiedy krytykuje się rząd, nikt 
nie pamięta o ograniczeniach wynikających z naszego 
członkostwa w UE. Krytykom wydaje się, że wy-
starczy coś w Polsce ustalić i  już sytuacja będzie 
jasna. Jednak największy kłopot polega na tym, żeby 
z koncepcjami krajowymi zmieścić się w ramach 
wyznaczonych przez Unię. Najczęściej jest tak, że jak 
już zaczynamy się mieścić w tych ramach, to nagle 
się je zacieśnia. I wtedy zabawa zaczyna się od nowa. 
Ot, taka wańka-wstańka. l

Komisja 
Europejska 
wkłada dużo 
wysiłku, żeby 
ułatwić życie 
rosyjskim 
eksporterom 
gazu.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Wańka-wstańka

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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A K T U A L N O Ś C I

 XNowy GórNik: W Sejmie rozmawiano 
o górnictwie. Opozycja, jak zwykle, oskar-
żała rząd o to, że nie dotrzymuje obiet-
nic. Przedstawiciele rządu i posłowie PiS 
po raz kolejny przypominali totalne zanie-
chanie spraw górnictwa z ośmiu lat rządów  
PO–PSL. Pana zdaniem minęło zbyt mało 
czasu, aby opozycja i rządzący mogli wspól-
nie szukać najlepszych sposobów ratowa-
nia górnictwa?
MaksyMiliaN klaNk: 
Wiedza, rozsądek, bez-
pieczeństwo energetycz-
ne kraju to najistotniejsze 
kryteria, jakimi należy się 
kierować przy rozstrzy-
ganiu losów górnictwa. 
Wiara, że efekty decyzji 
technicznych i  ekono-
micznych podejmowanych przez zarządy 
spółek węglowych i dyrekcje kopalń pojawią 
się natychmiast, jest nieporozumieniem. Wiele 
razy na łamach Nowego Górnika zwracałem 
uwagę, że zbytnio koncentrujemy się na ana-
lizowaniu przeszłości, a za mało skupiamy się 
na przygotowaniu koncepcji na przyszłość. 
Mam nadzieję, że nadszedł czas zmiany tej 
filozofii. 

Niedobrze, że górnictwo staje się tematem 
polityki w momencie, kiedy od rozsądnych 
i merytorycznych decyzji zależy, czy wyjdzie 
na prostą, czy pozostanie w stanie niepewno-
ści ekonomicznej. Mamy ograniczone zasoby 
finansowe. Albo skoncentrujemy się na ich 
najlepszym wykorzystaniu, albo ugrzęźniemy 
w sporach. Sytuacja jest jasna – sukces planów 
przygotowanych przez Ministerstwo Energii 
będzie korzystny dla wszystkich. Porażka – 
to porażka wszystkich. O co się tu sprzeczać?

 XMinisterstwo Energii jest krytykowane 
za to, że może zacząć brakować węgla. Część 
komentatorów politycznych i ekonomicz-
nych mówi, że naprawa branży jest zbyt 
kosztowna, a węgiel to przeżytek. Prawo 
i Sprawiedliwość polegnie na górnictwie?

– Węgiel jeszcze długie dekady będzie po-
trzebny naszej gospodarce. O każdym paliwie 
można mówić w kategorii przeżytku, jeśli nie 
potrafimy wykorzystać go w sposób nowocze-
sny, innowacyjny i przyjazny dla środowiska 
naturalnego.

Niektóre inicjatywy zmierzają do tego, aby 
nareszcie węgiel był wykorzystywany jako pa-
liwo przyjazne dla środowiska. Wciąż brakuje 
jasnego określania roli węgla w polskiej gospo-
darce. Są deklaracje, nie ma konkretów. O tym, 
czy poradzimy sobie z naprawą górnictwa, 
nie będę mówił, ponieważ jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Chciałbym, żeby polskie gór-
nictwo nie żyło obawami o swoją przyszłość.

 X Co trzeba zrobić, żeby był sukces?
– Pracować na sukces. Zdefiniować go 

rzetelnie w szerokiej perspektywie. Nie na-
rzekajmy na węgiel i górnictwo, tylko twórz-
my nową jakość w sposobie wykorzystania 
węgla i zarządzania górnictwem. Bilansujmy 
wiedzę o górnictwie i uwarunkowaniach dla 
jego funkcjonowania w bieżącej działalności. 

Działajmy prewencyjnie w otoczeniu gór-
nictwa, zwłaszcza w zakresie ochrony po-
wierzchni. Wyciągajmy wnioski z przeszło-
ści, nie restrukturyzujmy górnictwa poprzez 
naprawianie błędów, tylko uczyńmy go 
nowoczesnym i  innowacyjnym. Określmy 
czytelne zasady ochrony zasobów i dostępu 
do nich. Koordynujmy te kryteria z planami 
przestrzennymi gmin. Koncentrujmy uwagę 
na efektywności pracy spółek węglowych, 
a zadania dla kopalni podporządkujmy ich 
interesom. 

Moim zdaniem przez lata był popełniany 
ten sam błąd. Analizowano sytuację w każdej 
kopalni, tworzono kategorie kopalń trwale 
nierentownych i dyskutowano, którą likwido-
wać, a którą pozostawić. Zapominano o złożu. 
Złoże węgla jest największą wartością i należy 
tak planować, wydobycie, aby efektywnie wy-
korzystywać złoże. Myślenie kategoriami złoża 
pozwala racjonalnie i efektywnie wykorzystać 
dar natury.

Zachowujmy relacje z samorządami lo-
kalnymi tworzące wspólne więzi interesów. 
Mamy wiedzę i bogate doświadczenia w or-
ganizowaniu wydobycia węgla kamiennego. 
To potężny kapitał. Uaktywnijmy go dla przy-
szłości górnictwa.

 X Jak ocenić, kto przekazuje wiedzę, a nie 
domysły i plotki? Na przykład nie tak daw-
no Ministerstwo Energii podejmowało decy-
zje między innymi na podstawie informacji 
o 25 mln ton węgla na zwałach przykopal-
nianych i na placach elektrowni. Okazało 
się, że to mit, bo pracownicy Polskiej Grupy 
Górniczej sprawdzili tę informację w tere-
nie i zwałów nie było. Poza tym górnictwo 
i energetyka nie miałyby gdzie zmagazy-
nować tyle węgla.

– Wirtualność zawsze jest zaprzeczeniem 
rzeczywistości. Poprawianie nastrojów po-
przez manipulacje statystyczne nie uzdrowi 
niczego. Nie chcę się odnosić do tej informa-
cji i sposobu jej zaistnienia. Każdy podmiot 
gospodarczy ma swój nadzór i to jest zadanie 
dla niego. Pokazywanie każdej sytuacji lepiej, 
niż ona wygląda, tworzy tylko niepotrzebny 
negatywny obraz. Ucieczka w tłumaczenia 
nawet trudnych sytuacji obiektywnymi uwa-
runkowaniami też nie jest właściwym kierun-
kiem. Nie chodzi bowiem o to, żeby tłumaczyć 
zaistniałe niekorzystne zdarzenia poprzez ich 
ubarwianie. Mówmy o tym, co zrobiliśmy 
i co robimy, żeby ochronić kopalnie przed 
nimi. Jeśli chcemy chwilowo poprawić nastroje 
sporządzonymi biznesplanami, które mijają 
się z rzeczywistością, to nie jest to kierunek 
właściwy dla sanacyjnej polityki branży.

 X Po to, żeby było optymistycznie. Mini-
sterstwo Energii i tak załatwi pieniądze, 
spokój społeczny i  rozwiąże problemy 
z wydobyciem.

– W  takim razie odpowiedzmy sobie 
na proste pytanie: Górnictwo ma mieć me-
nedżerów czy administratorów? Kolejne re-
strukturyzacje miały rozwiązywać problemy, 
a potem okazywało się, że tylko je łagodzo-
no na jakiś czas. Później one wracały, często 

z większą siłą. Uważam, że menedżerowie nie 
mogą być tylko administratorami, bo to nie 
jest metoda na naprawę branży.

 X Politycznie bezpieczniej być admini- 
stratorem.

– Górnictwo nie może być przedmiotem 
politycznych gierek i kalkulacji. Uważam, 
że trzeba o nim myśleć w kategoriach eko-
nomicznej racji stanu. Działalność górnicza 
jest biznesem. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu oznacza, że bierze się także pod uwagę 
otoczenie. Nie powinno być tak, że ta bran-
ża stwarza okazje do ataków politycznych, 
bo wtedy znów będzie podrzucana przeciw-
nikom politycznym niczym gorący kartofel.

 XMożliwe jest porozumienie ponad 
podziałami?

– Powinno dojść do takiego porozumie-
nia. Jeżeli wysiłek opozycji (bez względu na to, 
kto nią jest) zostanie skoncentrowany na tym, 
aby rządzącym zrobić na złość dzięki złej kon-
dycji branży górniczej, niczego nie naprawimy. 
Nie można też wciąż obarczać poprzedników 
wszystkimi winami. Taka atmosfera wywo-
łuje strach przed podejmowaniem decyzji. 
Jeśli panuje strach, to dochodzi do sytuacji, 
w której mamy kopalnie, a zaczyna nam bra-
kować węgla.

 X Zawsze było tak, że kolejne rządy były 
straszone górniczymi kilofami. Jak wyłonić 
tych, którzy zamiast straszyć, będą radzić?

– Wiem, że górnicy nie chcą, aby nimi 
straszono kolejne rządy. To są ludzie ciężkiej 
pracy. Zarządzający powinni umieć zamienić 
trud górniczy na efektywność finansową, za-
dowolenie załóg i dobrą kondycję firm. Wte-
dy nikt nie będzie straszył rządu górniczymi 
kilofami.

Węgiel jest darem natury, a nie kłopotem 
bogactwa. Górnictwo to sektor gospodarki, 
który wymaga gospodarskiego podejścia. Nie 
można nim zarządzać na zasadzie, że robimy 
coś pod chwilowe zapotrzebowanie, a potem 

czekamy na wsparcie. Trzeba pamiętać, że kie-
dyś to wsparcie nie przyjdzie.

 X Chciałbym jeszcze wrócić do  tematu 
25 mln ton węgla na zwałach. Dowiedzia-
łem się, że jednym ze źródeł tej informa-
cji była energetyka, która chciała na ko-
palniach wymusić niższe ceny. Energetyka 
ma udziały w Polskiej Grupie Górniczej. 
Po co psuć własny interes?

– Targi między górnictwem a energetyką 
trwały przez dziesięciolecia. Górnictwo za-
zdrościło energetyce pieniędzy. Energetycy 
uważali, że płacą za dużo za węgiel. Teraz 
spółki energetyczne mają udziały w Polskiej 
Grupie Górniczej i  to z punktu widzenia 
gospodarki jest korzystne. Jeżeli pańskie 
informacje o manipulacji danymi na temat 
zapasów są prawdziwe, to świadczy, że daw-
ne uprzedzenia biorą górę nad wspólnym 
interesem. Wierzę, że właściciel górnictwa 
i energetyki określi zasady tworzenia więzi 
strategicznej między górnictwem a energety-
ką. Żeby taka więź powstała, należy określić: 
jakość, koszty i ilość węgla niezbędnego dla 
energetyki.

Jeżeli nie zostanie zrobiony taki bilans, 
to co jakiś czas będzie odżywać walka o am-
bicje i dominację. Koszt węgla to ok. 40 proc. 
kosztów wytwarzania energii. Im mniej elek-
trownie zapłacą za węgiel, tym więcej zarobią. 
Jednak relacje rynkowe i interes państwa po-
winny być najważniejsze, a nie to, kto komu 
więcej urwie. Nie chodzi o konkurencję, ale 
o współdziałanie. Kopalniom potrzebna jest 
energetyka, bo  trzeba mieć klienta, który 
kupi węgiel. Energetyce potrzebne są kopal-
nie, by nie zapewniać Polsce bezpieczeństwa 
energetycznego na paliwie z importu. Sztuka 
polega na tym, aby obie strony ustaliły ramy 
współpracy, dzięki którym jedni i drudzy będą 
funkcjonować. Znów odwołam się do pate-
tycznego zwrotu: „Ekonomiczna racja stanu”. 
Pod tym patosem kryje się bardzo racjonalne 
przesłanie.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Najważniejsze są interes państwa i zasady ekonomii, a nie to, kto komu więcej uszczknie – 
mówi MaksyMilian klank, wiceprezes FASING SA, były prezes Kompanii Węglowej i KHW

Niech decyduje wiedza, 
a nie waśnie
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Złoże węgla jest największą wartością i należy tak planować wydobycie, aby efektywnie wykorzystywać 
złoże
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W zakładach przeróbczych kopalń JSW ru-
szają pierwsze inwestycje, dzięki którym Ja-
strzębska Spółka Węglowa będzie produ-
kowała więcej węgla koksowego wysokiej 
jakości. Takie są założenia programu restruk-
turyzacji, jak i opracowywanej aktualnie stra-
tegii na lata 2018–2030. W najbliższych kilku 
latach produkcja węgla koksowego w kopal-
niach JSW ma osiągnąć poziom 85 proc. ogól-
nej produkcji. Aby tego dokonać, Spółka musi 
sporo zainwestować, przede wszystkim w za-
kłady przeróbcze w kopalni Budryk i w obu 
ruchach kopalni Knurów-Szczygłowice.

Większość zadań inwestycyjnych jest 
na etapie przetargów i przygotowania doku-
mentacji technicznej, jednak w ruchu Knurów 
rozpoczęto już pierwsze roboty przy budowie 
zagęszczacza lamelowego. To ogromny, beto-
nowy obiekt o średnicy 12 metrów, który jest 
niezbędny w technologii wzbogacania węgla. 
To dopiero początek ogromu prac moderni-
zacyjnych w ruchu Knurów, który już wkrótce 
zamieni się w plac budowy. Podobnie będzie 
w ruchu Szczygłowice oraz w kopalni Budryk.

Łącznie w obu ruchach kopalni Knurów-
-Szczygłowice przeprowadzonych zostanie 
szereg inwestycji modernizacyjnych nakiero-
wanych głównie na zagwarantowanie wzrostu 
udziału węgla koksowego w produkcji kopalni, 
pełne zamknięcie obiegów wodno-mułowych 

i zwiększenie wydajności węzłów technolo-
gicznych. Zrealizowane będą zadania na-
stawione głównie na modernizację obiegów 
wodno-mułowych, czyli zabudowę nowocze-
snych, wysokowydajnych pras filtracyjnych, 
ale również maszyn wzbogacających, takich 
jak osadzarki czy flotowniki, oraz szereg urzą-
dzeń współpracujących i wspomagających 
prowadzenie operacji przeróbczych.

Inwestycja w kopalni Knurów-Szczygłowi-
ce jest kompleksowym projektem realizowa-
nym w kilku zadaniach w celu poprawy jakości 
wydobywanego węgla poprzez wzrost udziału 
węgla koksowego w produkcji kopalni oraz 
rozpoczęcie produkcji węgla koksowego typu 
hard. Obecnie kopalnia produkuje ok. 55 proc. 
węgla koksowego. Po zakończeniu inwestycji 
węgiel koksowy ma stanowić około 80 proc. ca-
łej produkcji. Realizację przedsięwzięcia prze-
widuje się na lata 2016–2018. Pierwsze efekty 
inwestycji mają nastąpić w 2019 roku. Właśnie 
w tym roku kopalnia ma rozpocząć produkcję 
węgla koksowego typu hard oraz zanotować 
wzrost produkcji do 4 mln ton rocznie.

Kopalnia Budryk jest obecnie głównie 
producentem węgla do celów energetycznych, 
którego odbiorcami są elektrownie i elektrocie-
płownie zawodowe, ale produkuje też węgiel 
koksowy typu 34.2 kierowany do koksowni. Aby 
zmienić proporcje wydobywanego węgla, tzn. 
znacznie zwiększyć udział dobrych jakościowo 

węgli koksowych, od kilku lat prowadzone 
są prace związane z budową poziomu 1290. 
Celem inwestycji jest udostępnienie i zagospo-
darowanie ok. 167 mln ton węgla koksowego 
zalegającego pomiędzy poziomami 1050 a 1290. 
Dzięki udostępnieniu zasobów zalegających 
poniżej poziomu 1050 kopalnia Budryk będzie 
mogła prowadzić wydobycie do 2077 roku.

Inwestycja pod nazwą „Budowa poziomu 
1290 w KWK Budryk” idzie w kilku kierunkach. 
Obejmuje pogłębienie szybu VI oraz budowę 
szeregu wyrobisk górniczych, budowę nieza-
leżnego systemu transportowego dla węgla 
koksowego typu hard oraz rozbudowę zakładu 

przeróbki mechanicznej węgla pod kątem nie-
zależnego wzbogacania węgli koksowych typu 
hard. Bezwzględnym wymogiem jest realizacja 
tych obszernych zadań przy utrzymaniu peł-
nej ciągłości ruchu zakładu w zakresie pro-
wadzonych procesów technologicznych, tj. 
od odbioru urobku z szybów wydobywczych 
do załadunku gotowych produktów węglowych 
i ekspediowanie ich do odbiorców. Efektem 
tych inwestycji będzie wzrost produkcji węgla 
koksowego z 35 do 59 proc. Rozpoczęcie pro-
dukcji węgla typu 35 w kopalni Budryk plano-
wane jest w 2019 roku.

Mat. pras. JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa

Ruszają kluczowe inwestycje
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Rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 w kopalni Budryk planowane jest w 2019 roku



1 – 1 5  M A J A  2 0 1 7 5W W W . N O W Y G O R N I K . P L

A K T U A L N O Ś C I

R E K L A M A

Złożyłem wniosek o przedstawienie przez mi-
nistra energii podczas posiedzenia Sejmu RP 
informacji bieżącej w sprawie restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego. Byłem przeko-
nany, że wystąpienie przyczyni się do wyja-
śnienia wielu nieporozumień, mitów i zwy-
kłych bajdurzeń na temat sytuacji w branży 
tak istotnej dla polskiej gospodarki.

Ze zdumieniem słuchałem niektórych 
wystąpień posłanek i  posłów opozycji, 
bo część z nich demonstrowała oburzenie 
na podstawie fałszywych informacji. Żeby 
nie być gołosłownym, podam jeden przy-
kład. Otóż kilkakrotnie słyszałem, że przez 
program ratunkowy dla branży górniczej ja-
kaś grupa górników straciła pracę. W Polsce 
żaden górnik nie został zwolniony z pracy 
z winy zakładu pracy albo z powodów ekono-
micznej niewydolności zakładu pracy. W tym 
czasie w USA, Australii, RPA i wielu innych 
krajach tysiące pracowników górnictwa było 
zwalnianych z dnia na dzień. 

W Polsce każda ze śląskich spółek gór-
niczych była na skraju bankructwa, a nawet, 
zgodnie z bezduszną ekonomią, bankrutem. 
Gdyby nie działania Ministerstwa Energii, 
w Spółce Restrukturyzacji Kopalń mogła być 
większość kopalń dawnej Kompanii Węglowej 
i dawnego Katowickiego Holdingu Węglowe-
go. Wcale nie przesadzam. Tak byłoby, gdyby 
kontynuować odziedziczony po poprzedni-
kach sposób traktowania górnictwa.

PoPrzednikom zabrakło 
odPowiedzialności 
i roztroPności
Tak, ma  rację opozycja, kiedy mówi, 

że nie udało się nam zrealizować wszystkich 
przedwyborczych zapewnień kierowanych 
do branży górniczej. Nie udało się, bo stan 
górnictwa był znacznie gorszy, niż wynikało-
by to z dostępnych danych. Czy można było 
lepiej? Można było. Zawsze można zrobić coś 
lepiej. Czy można było powstrzymać przeka-
zywanie kopalń do SRK? Uważam, że można 
byłoby to zrobić, gdyby w minionych latach 
poprzedni rząd włożył w ratowanie górnictwa 
choć małą część wysiłku, jaki włożył obecny 
rząd. 

Czy ten wysiłek się politycznie opła-
ci? Nie wiem. W polityce nie można liczyć 
na dozgonną wdzięczność wyborców. Ja li-
czę na rozsądek, zdolność do refleksji i pa-
mięć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął 
się niełatwej naprawy tego sektora. 2015 rok 
był jednym z najgorszych okresów dla bran-
ży górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
od wielu lat. Przyczyn kryzysu sektora wę-
glowego należy upatrywać nie tylko w dra-
stycznym spadku cen węgla na świecie. Cykle 
koniunkturalne i dekoniunkturalne w branży 
górniczej nie są bowiem zjawiskiem nowym, 
towarzyszą one temu sektorowi od zawsze. 
W związku z tym rolą osób nadzorujących 
górnictwo i zarządzających nim jest odpo-
wiedzialne i roztropne zachowanie, które 
nakazuje należycie wykorzystać lata prospe-
rity w celu przygotowania się na tzw. chude 

lata. Tej odpowiedzialności i roztropności 
zabrakło koalicji PO–PSL. 

Taka polityka dała się we znaki przede 
wszystkim Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nie 
dość, że całość pieniędzy pozyskanych z emisji 
akcji Spółki w 2011 roku, czyli ponad 5 mld 
złotych, została przekazana do budżetu pań-
stwa, to także duża część zysków JSW wpły-
nęła w postaci dywidendy do budżetu. Tylko 
w latach 2011–2013 było to ponad 640 mln 
złotych. A kiedy już w 2014 roku pojawiły się 
symptomy kryzysu na rynku węgla, wyciąga-
nie pieniędzy ze Spółki trwało w najlepsze. 

JSW została zmuszona do wydania 1,5 
mld złotych na ratowanie Kompanii Węglowej 
poprzez zakup kopalni Knurów-Szczygłowi-
ce. Nie dość, że operacja ta nie wyciągnęła 
z tarapatów Kompanii Węglowej, to jeszcze 
doprowadziła Jastrzębską Spółkę Węglową 
na skraj upadłości. Nikt bowiem z osób nad-
zorujących branżę górniczą nie pokusił się 
o  faktyczne działania restrukturyzacyjne, 

które doprowadziłyby do obniżenia kosztów 
działalności i wzrostu wydajności. 

realne działania  
zamiast Pozorów

Wszystkie programy naprawcze za czasów 
koalicji PO–PSL były pozorowanymi działa-
niami, które zamiast wyprowadzać górnic-
two na prostą, jeszcze bardziej je pogrążały, 
i to za dziesiątki milionów złotych, jakie in-
kasowali różnej maści doradcy.

Realne, a nie pozorowane działania na-
prawcze nowego rządu pozwoliły ustabilizować 
sytuację branży górniczej. Niewątpliwie sukce-
sem było powołanie Polskiej Grupy Górniczej. 
Dzięki porozumieniu z bankami dotyczącemu 
spłaty zadłużenia udało się zażegnać widmo 
upadłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

W grudniu 2016 roku Komisja Europejska 
zaakceptowała rządowy program łagodzący 
społeczne i środowiskowe skutki restruktu-
ryzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 
2015–2018. Dzięki temu proces naprawy pol-
skiego górnictwa węgla kamiennego może 
przebiegać w atmosferze spokoju społecznego. 
Ostatnim akcentem tego trudnego procesu 
było włączenie kopalń Katowickiego Holdin-
gu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej, 
co według informacji Ministerstwa Energii 
kończy ważny etap restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce.

czas na menedżerów

Przed nami kolejny. Spółki górnicze fina-
lizują prace nad nowymi strategiami. Trwają 

Odpowiedzi na ważne pytania w sprawach ważnych dla górnictwa giną w szumie politycznego 
sporu. Racjonalne argumenty są zakrzykiwane. Wszyscy, którzy teraz są najmądrzejsi, mieli 

wiele lat, aby tę mądrość udowodnić – pisze GrzeGorz Matusiak, poseł RP

Nie wystarczy mówić.  
Trzeba słuchać

przygotowania do przyjęcia nowych zasad 
organizacji pracy i wynagradzania określanych 
w układach zbiorowych pracy. Rozpoczyna 
się kolejny etap przygotowywania górnictwa 
do funkcjonowania w nowoczesnej gospo-
darce. Od zaangażowania w realizację tych 
planów zależy, czy będzie sukces czy porażka. 
Ministerstwo Energii zrobiło, co mogło. Teraz 
kolej na menedżerów ze spółek węglowych, 
a także na kierownictwo i dozór kopalń. Nawet 
najlepsi ministrowie nie wyręczą pracowników 
górnictwa.

Ważne dla górnictwa są  odpowiedzi 
na pytania: Czy uzasadnione było włączenie 
kopalń KHW do PGG? Czy włączenie kopalń 
KHW do struktury PGG może spowodować 
zwolnienia wśród górników? Czy ten pro-
ces będzie podlegał notyfikacji w Komisji 
Europejskiej? Czy Komisja może wstrzy-
mać ten proces? Czy stworzenie tak dużego 
podmiotu na rynku wpłynie na ograniczenie 

konkurencji rynkowej? Czy należy spodzie-
wać się wzrostu cen węgla? Jakie inne waż-
ne działania restrukturyzacyjne w obszarze 
górnictwa węgla kamiennego zostały podjęte 
w ostatnich kilkunastu miesiącach przez Mi-
nisterstwo Energii?

warto słuchać

Niestety, te odpowiedzi zginęły w szu-
mie politycznego sporu. Szkoda, że opozy-
cja nastawiła się tylko na mówienie, a nie 
na słuchanie.

Debata sejmowa rządzi się swoimi prawa-
mi. Każdy z parlamentarzystów chce błysnąć 
talentem krasomówczym, ostrością języka, 
polityczną bezkompromisowością. Jednak 
kiedy w sali sejmowej cichną głośniki, gaśnie 
światło, życie trwa dalej. Powtarzam, warto 
wsłuchać się w ten rytm życia, a nie tylko 
w tembr własnego głosu.

l

W Polsce żaden górnik nie 
został zwolniony z pracy 
z winy zakładu pracy albo 
z powodów ekonomicznej 
niewydolności zakładu pracy. 
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W kwietniu w Sejmie wiceminister Grzegorz 
Tobiszowski mówił o sukcesach. Opozycja mó-
wiła o porażkach. Na razie, realnie oceniając 
dotychczasowe efekty prac rządu w naprawie 
górnictwa, trudno mówić o trwałych sukce-
sach albo o zdecydowanych porażkach. Dzięki 
mozolnej pracy udało się zbudować zasady 
finansowania padającej branży, dzięki którym 
nie doszło do katastrofy. To wystarczyło, żeby 
nie umrzeć. Czy wystarczy, aby długo żyć? 

Na to pytanie nie było w Sejmie odpo-
wiedzi. Opozycja zamiast zadać to pytanie, 
skoncentrowała się przede wszystkim na po-
hukiwaniu. Niepotrzebnie. Przedstawiamy 
stenogram z wystąpienia sejmowego wicemi-
nistra Tobiszowskiego. Ma ono walor histo-
ryczny. Ponieważ rozpoczyna się kolejny etap 
naprawy górnictwa, warto sobie przypomnieć 
to, co działo się od jesieni 2015 roku.  

Koniec pierwszego etapu

(…) Przed nami oczywiście wyzwania 
racjonalnego zarządzania i pilnowania zało-
żeń biznesplanu, kreowania rynku sprzedaży. 
Ale na pewno nie ulega żadnej wątpliwości, 
że z dniem 1 kwietnia 2017 roku zakończył 
się pewien etap, mamy dzisiaj uporządko-
waną strukturę zarządczą w sektorze węgla 
kamiennego. Nie da się nie zauważyć, że ten 
etap sprawia, że wchodzimy w kolejne ramy 
decyzyjne. I za ten czas dyskusji, krytyki i za-
dawania pytań chcę wszystkim parlamen-
tarzystom podziękować w imieniu ministra 

Tchórzewskiego, własnym i  Ministerstwa 
Energii.

Przypomnijmy sobie 2015 rok, bo pamięć 
niekiedy bywa ulotna. Trudności z barbór-
kami, trudności z płynnością, jeśli chodzi 
o płace, kiedy był problem w regulacji zo-
bowiązań, nie tylko jeśli chodzi o instytucje 
finansowe, ale również firmy okołogórnicze. 
Dzisiaj mamy sytuację taką i rozmawiamy 
o kreowaniu cen, pojawiają się pytania o inwe-
stycje, o to, czy jest niedobór węgla na rynku. 
Jesteśmy w innym miejscu.

I tak się powinno zdarzyć, i z tego pułapu 
przyszło nam kreować w naszym odczuciu 
i z naszym przekonaniem decyzje, które są 
fundamentem, jeśli idzie o polski sektor ener-
getyczny oparty w dużej części na sektorze 
węgla kamiennego. 

na począteK Jsw
W pierwszej kolejności prace minister-

stwa poszły w kierunku uporządkowania kwe-
stii Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która stała 
przed decyzją o opcji put, jak państwo wiecie, 
zawartej z jednym z banków zagranicznych, 
który przy niewypłacalności miał prawo ogło-
sić upadłość i zarządzanie aktywami Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Gdyby to nastąpiło, 
dzisiaj nie mielibyśmy notowanej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej o tak dobrych wynikach na 
giełdzie, nie byłoby planu inwestycyjnego, 
żeby Jastrzębska Spółka Węglowa stała się 
spółką węgla koksowego, a nie tylko czy w ma-
łej części węgla energetycznego. A więc chodzi 

o pokazanie innej jakości struktury wydobycia  
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, bo nie my 
byśmy o tym decydowali. Jakie wtedy podjęto 
działania?

Szybko skonstruowany biznesplan, który 
niestety w styczniu 2016 roku stał się nieak-
tualny, bo ceny węgla spadły na przestrzeni 
grudnia i początku stycznia. W międzycza-
sie dokonano analizy sytuacji każdej kopal-
ni z osobna, każdej ściany, każdego zasobu 
węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, co 
sprawiło, że mogliśmy w lutym z intensywno-
ścią budować nowy biznesplan i przedłożyć 
go instytucjom finansowym, bankom, które 
miały swoje prawo do podejmowania decyzji 
likwidacyjnej odnośnie do Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Oparliśmy naszą strukturę na 
tym, aby podmioty sektora Skarbu Państwa 

wykupiły aktywa, takie jak Victoria, jak SEJ, 
czyli system ciepłowniczy w jastrzębskiej spół-
ce, czy fundusz restrukturyzacji, który zasi-
lił w wysokości 500 mln złotych Jastrzębską 
Spółkę Węglową.

To spowodowało, że zbudowaliśmy 
kapitał na poziomie 1,2 mld złotych, który 
sprawił, że jastrzębska spółka odetchnęła. 
Podpisaliśmy następnie w sierpniu porozu-
mienie z obligatariuszami, przedstawiając 
biznesplan, który pokazywał, jakie będą 
inwestycje i w jakiej kopalni, oraz to, że Ja-
strzębska Spółka Węglowa będzie spółką 
w 80, nawet w porywach 85 proc., jak nam 
się uda, do 2020 roku, wydobywającą węgiel 
koksowy, bo cena tego węgla jest wyższa, 
a koszty wydobycia przecież podobne do 
węgla energetycznego.

O górnictwie w Sejmie. Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw 

restrukturyzacji górnictwa, podziękował w Sejmie za czas 
poświęcony sprawom górnictwa w czasie obrad plenarnych 

i w Komisji Energii. Po prezentacji założeń i przygotowywanych 
decyzji skończył się etap wprowadzania porządkowania struktury 
zarządzania i reorganizacji górnictwa węgla kamiennego. Zamiast 

trzech śląskich spółek węglowych są dwie. Wydobycie węgla 
energetycznego, po włączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego 
do Polskiej Grupy Górniczej, jest skoncentrowane w jednej firmie, 

w której znaczące udziały ma energetyka. Jastrzębska Spółka 
Węglowa  powoli odzyskuje stabilizację finansową. Zarządy spółek 
węglowych coraz śmielej mówią o nowych zbiorowych układach 
pracy, które trzeba wynegocjować ze związkami zawodowymi. Po 
kilkunastu miesiącach straszenia gigantycznymi zapasami węgla 

energetycznego nastał czas straszenia deficytem tego paliwa. 
Zanim spółki węglowe zdążyły poinformować o efektach realizacji 

planów przyjętych kilkanaście miesięcy temu, zapowiadają 
prezentację nowych strategii. Wśród wielu niewiadomych jedno 
jest pewne – ma być lepiej. Jak będzie naprawdę? Czas pokaże. 

o sukcesach i wyzwaniach
W parlamencie

O przedstawienie Sejmowi informacji w sprawie restrukturyzacji górnictwa wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości
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To sprawiło, że od czerwca, kiedy kończy-
liśmy pracę, podpisywaliśmy porozumienie 
z obligatariuszami, mamy bardzo dobrą ocenę 
na rynku finansowym Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, gdzie notowania jej wzrosły prawie 
o 90 proc. Stała się ona liderem, zaprzeczając 
wszystkiemu, co mówi się nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie, temu, że na węglu nie da się 
robić dobrego biznesu, i stała się takim, bym 
powiedział, prymusem na polskiej giełdzie, 
i nie tylko polskiej. I jeśli idzie o Jastrzębską 
Spółkę Węglową, to dzisiaj jesteśmy na eta-
pie realizacji założeń inwestycyjnych, gdzie 
obniżyliśmy prawie o 20 proc. koszty. Praw-
dą jest, że ceny nam sprzyjają, ale proszę mi 
wierzyć – i proszę tego nie powtarzać, bo 
to jest nieprawda – że gdyby nie było ob-
niżenia kosztów o 20 proc., nie mielibyśmy 

wyników synergii. Szczęściu trzeba zawsze 
pomóc i wszyscy o tym wiemy. Ale opozycja 
ma swoje prawa i też to przyjmuję i dziękuję za 
to, bo myślę, że zawsze pytania najtrudniejsze 
są zadawane w trosce, byleby były prawdziwe 
w swoim przesłaniu.

PGG zamiast KW
Co do, proszę państwa, drugiego pod-

miotu, Kompanii Węglowej, to, jak państwo 
wiecie, została ona przeniesiona, czyli jej na-
stępcą prawnym jest Polska Grupa Górnicza, 
powstała w zeszłym roku 1 maja.

I  mamy plan inwestycyjny, który stał 
u podstaw tego, i zarazem decyzje mówiące 
o tym, że chodzi o takie części kopalń, jak szy-
by, jak przeróbki, i o łączeniu kopalń, tworze-
niu zespolonych, pierwszy raz w historii Polski 

o sukcesach i wyzwaniach
W parlamencie

O przedstawienie Sejmowi informacji w sprawie restrukturyzacji górnictwa wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości
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realnie, technicznie – i to proszę też przyjąć 
– nie administracyjnie, jak kiedyś Sośnica-Ma-
koszowy, ale technicznie. Pokój i Bielszowice 
to jest inwestycja techniczna i nie za 2 mld 
złotych – a ostatnio ktoś mi powiedział, że 
2 mld na Pokój i Bielszowice wyłożyliśmy – 
bo tyle to nie kosztowało, o wiele mniej. I to 
powoduje, że przez synergię decyzji zgodnie 
z nową filozofią, jaką mamy dzisiaj w sektorze 
węgla, dla nas fundamentem jest złoże, nie 
kopalnia. Kopalnia jest narzędziem, funda-
mentem jest złoże, a więc dostępność złoża. 
Stąd chcemy mieć 10 kopalń i 30 ścian, w cu-
dzysłowie, a nie 30 kopalń i 10 ścian, żeby nie 
mówić, że dążymy do utrzymania 10 kopalń. 
To jest pokazanie, zobrazowanie nowej filo-

zofii w przestrzeni sektora węgla kamiennego, 
bo ona jest. I jak państwo wiecie, PGG ruszyła. 
W Unii wynegocjowaliśmy notyfikację. Proces 
przekazywania zbędnych aktywów następuje, 
obniża nam to koszty funkcjonowania PGG.

KHW do PGG
Następnie zderzyliśmy się z tym, co się 

stało w Katowickim Holdingu Węglowym. 
To sytuacja bez precedensu. Pierwotnie 
dane, które otrzymywaliśmy, były bardziej 
pozytywne. Nawet koncepcja była mniej, bym 
powiedział, dynamiczna, bo uwzględniała Wę-
glokoks, Eneę. Ale okazało się, że zadłużenie 
jest większe, kiedy zaczęliśmy po powołaniu 
nowego zarządu wyjmować dokumenty. Nie 
chcę wracać do historii, bo to nie kwestia 
cyzelowania tego, co po poprzednikach, ale 
punktu startu. Okazało się, że nie 500 mln zło-
tych, nie 1 mld, nie 2 mld, tylko 2,6 mld stało 
u podstaw zadłużenia w Katowickim Hol-
dingu Węglowym, a 1,2 mld to zadłużenie 
w instytucjach bankowych. I rozpoczęliśmy 
kolejną turę rozmów, tak jak przy PGG, gdzie 
również trzeba było wynegocjować z bankami 
stosowne porozumienia. A tam, proszę mi 
wierzyć, jest pragmatyka, bo trudno oczekiwać 
od bankowców czegoś innego niż pragmatyki.

A  więc tutaj również trzeba było 
przedłożyć realny biznesplan, trzeba było 

wynegocjować ze stroną społeczną wizję 
Katowickiego Holdingu Węglowego. I w mo-
mencie kiedy zaczęliśmy budować bizne-
splan dla katowickiego holdingu, okazało 
się, że nie jest on w stanie sam udźwignąć 
tego zadłużenia na bazie tych aktywów, któ-
re ma. Dlaczego? Kopalnia Wieczorek się 
nam sczerpuje. Zresztą część Wieczorka od 
1 kwietnia jest już w SRK, część sczerpuje 
złoża, a więc dokonujemy zamknięcia, na-
turalnego zamknięcia kopalni, by nie mylić 
z likwidacją.

Ja wiem, że nie ma ustabilizowanej termi-
nologii w polskiej przestrzeni gospodarczej, 
ale umówmy się, że likwidacja to jest co inne-
go, a sczerpanie złoża, spowodowanie, że jest 
kopalnia bez złoża, to jest to przecież odejście 
do SRK. Jeśli idzie, proszę państwa, o kwestię 
KHW, to kolejne kopalnie, Wesoła i Staszic, 
to niedoinwestowane kopalnie. Niestety za-
niedbania poprzedników, bo nie było analiz 
złoża i przyszłości tych złóż, sprawiły, że dwie 
wielkie kopalnie o wielkich zasobach były tak 
niedoinwestowane, że potrzebne jest szybkie 
wsparcie na poziomie 400 mln złotych, aby 
je uratować, bo ze względu na decyzje Rady 
Europy, zaakceptowane w 2010 roku przez 
poprzedni rząd, polski rząd, musiałyby one 
być zamknięte, właśnie zlikwidowane. Ale 
aby nie likwidować, trzeba zainwestować. 
A żeby zainwestować, trzeba zorganizować 
środki. 

I dlatego podjęliśmy sugestie, dyrektywy 
instytucji bankowych, które postawiły nam 
również taki warunek, że wolałyby, aby ka-
towicki holding włączył się w projekt PGG. 
I tak się też stało. I stąd od 1 kwietnia akty-
wa typu Wesoła-Mysłowice, Staszic-Murcki, 
przyszłościowe kopalnie zostały włączone do 
Polskiej Grupy Górniczej, co było poprzedzo-
ne analizą złóż i synergii nowego podmio-
tu. Jakościowo bowiem troszkę inny węgiel 
otrzymuje PGG, co sprawi, że będzie można 
podnieść jego walory na polskim rynku. Nie 
ma konkurencji wewnętrznej. Co do UOKiK-
-u, dostaliśmy 30 marca zgodę na połączenie 
– oczywiście były pytania, i słusznie – zdą-
żono z koncesjami, a więc w tym trudnym 
procesie również Ministerstwo Środowiska 
wykonało wielką pracę. Doszliśmy do porozu-
mienia z instytucjami bankowymi, które wy-
raziły wolę i podpisały z nami bodajże 27 czy 
28 marca porozumienie, w którym zgodzono 
się na powstanie Polskiej Grupy Górniczej 
na bazie biznesplanu, który przedłożyliśmy, 
planu inwestycyjnego, który tam jest zawarty, 
i oczywiście prognoz finansowych. 

Chcę z tego miejsca podziękować stro-
nie społecznej za to trudne, ale bardzo moim 
zdaniem ważne porozumienie społeczne (…). 
Jest do przyszłego roku, do 1 lipca, wola, aby 
w PGG powstał nowy, nowoczesny układ 
zbiorowy, co jest wyzwaniem dla nas i strony 
społecznej. Między innymi to porozumienie 
powoduje, że budujemy również od strony 
dialogu społecznego nową jakość.

l
Skróty i śródtytuły od redakcji

Przed nami oczywiście 
wyzwania racjonalnego 
zarządzania i pilnowania 
założeń biznesplanu, 
kreowania rynku sprzedaży. 
Ale na pewno nie ulega 
żadnej wątpliwości, 
że z dniem 1 kwietnia 
2017 roku zakończył się 
pewien etap, mamy dzisiaj 
uporządkowaną strukturę 
zarządczą w sektorze węgla 
kamiennego.
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Z I E L O N A  S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 
2015 roku organizuje konkursy dla szkół i or-
ganów prowadzących placówki oświatowe 
z terenu województwa śląskiego „Zielona 
pracownia_projekt” oraz „Zielona pracownia”. 
Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych 
projektów ekopracowni i ich sfinansowanie. 
Powstające w szkołach stanowiska mają pod-
nosić świadomość ekologiczną uczniów, stwa-
rzając możliwość bardziej kreatywnej pracy 
w atrakcyjnych warunkach. Pracownie two-
rzone są na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych i geologicznych.

Na tegoroczną edycję konkursu „Zielo-
na pracownia_projekt” wpłynęła rekordowa 
liczba prac, bo aż 132  – blisko dwa razy więk-
sza niż w ubiegłym roku. Znowu zgłoszenia 
składane były zarówno z miast, jak i z gmin 
wiejskich.

W tym roku na nagrody przeznaczono 
180 tys. złotych, a laureaci mogli liczyć na kwo-
ty do 6500 złotych oraz prawo do udziału 
w konkursie „Zielona pracownia”, w którym 
nagrodą jest dofinansowanie do wysokości 
80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeże-
niem, że maksymalna kwota dotacji nie może 
przekroczyć 30 000 złotych. 20 proc. kosztów 
kwalifikowanych zadania powinno zostać po-
kryte ze środków własnych lub pochodzących 
z nagrody finansowej przyznanej laureatowi 
konkursu „Zielona pracownia_projekt”.

Fundusz stara się nagradzać autorów naj-
ciekawszych pomysłów na zagospodarowanie 
sali lekcyjnej na cele ekologiczne, oceniając 
wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę, kreatywność, innowacyjność roz-
wiązań, a także różnorodność pomocy dydak-
tycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasad-
ność ich zakupu. Przyznane dotacje zostaną 
przeznaczone na utworzenie i modernizację 
sal poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 

(tablic interaktywnych, projektorów, sprzętu 
komputerowego), pomocy dydaktycznych 
(zestawów doświadczalnych, mikroskopów, 
odczynników, okazów przyrodniczych, 
modeli organów) wsparte wyposażeniem 

pracowni w nowoczesne i  ergonomiczne 
meble.

Lista laureatów na stronie: http://www.
wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2077‒28-na-
grodzonych-projektow-i-5-wyroznien.html  l

28 nagrodzonych projektów i pięć wyróżnień

Konkurs „Zielona pracownia_projekt”  
dla szkół rozstrzygnięty
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23. edycja Zielonych czeków

Ziemiańskie czeki
Katowice, poniedziałek, 24 kwietnia, Dzień Zie-
mi. Dwunastu przyjaznych jej oraz wszelkiemu 
żywemu stworzeniu ludzi zostało obdarowa-
nych (indywidualnie lub w zespołach) przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Zielonymi czekami. Jedenastu 
następnych uhonorowano dyplomami uznania.

Kwietniowe rozdanie było już 23. edycją 
ogłaszanego przez WFOŚiGW w Katowicach 
konkursu nagradzającego osoby wyróżniające 
się w działalności proekologicznej. Kapitule 
nagrody rekomendują liderzy organizacji ekolo-
gicznych, samorządów terytorialnych i gospo-
darczych oraz środowisk naukowych. I chociaż 
każdy czek jest realnym zleceniem wypłaty kon-
kretnej kwoty (od 5 do 7,5 tys. złotych), to ich 
adresaci zgodnie przekonują, że dla nich liczy 

się nade wszystko satysfakcja z dostrzeżenia 
i docenienia ich aktywności, natomiast same 
pieniądze i tak deklarują przeznaczyć na dalszą 
działalność na rzecz środowiska.

Od 1994 roku Zielonymi czekami zo-
stało wyróżnionych indywidualnie lub ze-
społowo już ponad 250 osób. W najnowszej 
edycji do  konkursowej kapituły wpłynęło 
38 nominacji. Liczba zgłoszeń cieszy prezesa 
WFOŚiGW w Katowicach, Andrzeja Pilota, 
ponieważ – jak podkreśla – jest świadectwem 
żywotności i rosnącej popularności konkursu, 
a co najważniejsze – potwierdza rosnącą liczbę 
ludzi z zatroskaniem spoglądających na stan 
środowiska naturalnego na Śląsku i gotowych 
angażować się na rzecz jego poprawy. Pre-
zes żartobliwie dodaje, że ów natłok zgło-
szeń bywa dla kapituły kłopotliwy, ponieważ 

musi ona rzetelnie ocenić zróżnicowane for-
my aktywności nominatów i wybrać spośród 
nich laureatów. Lista laureatów na stronie: 

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualno-
sci/2084-zielone-czeki-2017-wreczone.html

Opracował: JERZY CHROMIK

Rozmowa z  Patrykiem Białasem, laure-
atem Zielonego czeku w kategorii działa-
nia popularyzatorskie i promocja postaw 
proekologicznych.

– W parze z młodością – a taką właśnie 
widzę twarz – zwykle idzie entuzjazm. Czy 
tę cechę nagrodziła czekiem kapituła?

– W pewnym sensie tak. Myślę jednak, 
że przede wszystkim naszą aktywność. Mó-
wię „naszą”, ponieważ odbieram go w imieniu 
Katowickiego Alarmu Smogowego, a więc 
wszystkich 21 wolontariuszy, którzy regular-
nie pracują w kampanii „Czyste powietrze 
w Katowicach” oraz dalszych 86 przyjaciół, 
którzy czynnie nas wspierają. Zwą nas ryce-
rzami czystego powietrza, więc nie będę się 
odżegnywał od entuzjazmu.

– Na czym polegają wasze potyczki?
– Na co dzień zajmujemy się uświadamia-

niem i edukowaniem katowiczan, a szerzej 
– Ślązaków, jakie zagrożenie dla ich zdro-
wia i życia niesie smog i zanieczyszczone 
powietrze.

– Jak praktycznie wygląda wasza 
aktywność?

– Urządzamy happeningi, wydarzenia 
kulturalne w ramach cyklu „Artyści dla świe-
żego powietrza”, z edukacyjnym przesłaniem 
koncertujemy dla najmłodszych, począwszy 
od przedszkoli, po wyższe uczelnie. Dzieci 
i młodzież są najwdzięczniejszymi adresata-
mi naszych zabiegów, choć naszymi wielki-
mi sojusznikami są również seniorzy. Czek 
na pewno się przyda.

l

Rozmowa z  dr. Jackiem Betleją, laure-
atem Zielonego czeku w  kategorii prac 
naukowo-badawczych.

– Wartość czeku trzeba będzie podzielić 
na jeszcze dwóch członków zespołu – Rado-
sława Gwoździa i Szymona Beucha.

– Z tym nie będzie kłopotu. Owszem, 
nagroda jest zespołowa, niemniej oprócz tego, 
że wywodzimy się z Górnośląskiego Koła Or-
nitologicznego, to jesteśmy zarazem trójką 
przyjaciół. Kłopotu nie będzie tym bardziej, 
że wspólnie dzielimy jednakową satysfakcję, 
że to, co robimy już od 35 lat, zostało docenio-
ne, natomiast pieniądze i tak przeznaczymy 
na kontynuację działalności wydawniczej. 
W tym sensie prestiż jest dla nas główną 
wartością nagrody.

– Obcowanie z ptasią menażerią samo 
w sobie jest zapewne fascynującym zajęciem.

– To prawda, zwłaszcza jeśli się to kocha. 
Nasza działalność polega nie tylko na obserwa-
cjach i badaniu ptaków. Ich wyniki traktujemy 
jako materiał opracowań i publikacji naukowych. 
Naszą chlubą jest zwłaszcza pismo „Ptaki Ślą-
skie”, jedno z trzech najwyżej notowanych w kra-
ju naukowych periodyków ornitologicznych.

– Ptaki zapewne nie znają granic.
– Toteż ów przymiotnik stosuję w sensie 

umownym, traktując Śląsk jako szczególny 
region ornitologiczny. Nasze koło jest or-
ganizacją regionalną, niemniej prowadzone 
obserwacje i badania obejmują Górny i Dolny 
Śląsk oraz Opolszczyznę. Naszym celem jest 
stworzenie monografii poświęconej właśnie 
ptakom Śląska.  l

Rozmowa z laureatem Zielonych czeków

Rycerz czystego powietrza
Rozmowa z laureatem Zielonych czeków

Wśród ptasiej menażerii

W 23 edycjach konkursu nagrodami uhonorowano ponad 250 osób, a wysokość nagród przekroczyła 
2 mln złotych

Na tegoroczną edycję konkursu „Zielona pracownia_projekt” wpłynęły 132 prace, to  rekordowa liczba
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Latem tego roku w porcie morskim w Los An-
geles rozpocznie się program testowy eks-
perymentalnego pojazdu, w ramach które-
go Toyota we współpracy z władzami portu 
sprawdzi praktyczność napędu na ogniwa pa-
liwowe w dużych pojazdach transportowych.

Toyota Motor North America zapre-
zentowała Project Portal – układ napędowy 
do ciężarówek, zasilany wodorowymi ogni-
wami paliwowymi. Koncern uważa, że ogni-
wa są optymalnym rozwiązaniem dla moto-
ryzacji przyszłości, ze względu na komfort 
użytkowania porównywalny z silnikami spa-
linowymi, przy ogromnych korzyściach pod 
względem wydajności, ochrony środowiska 
i dywersyfikacji źródeł energii. Technologię 
tę można też łatwo umieścić w pojazdach 
o dowolnych gabarytach i zastosowaniach. 
Testowa ciężarówka wykorzystuje dwa ze-
stawy ogniw paliwowych z  Toyoty Mirai 
i baterię o pojemności 12 kWh. Samochód 
ma ponad 670 KM mocy oraz ok. 1800 Nm 
momentu obrotowego. Ładowność cięża-
rówki wynosi 36 290 kilogramów, a jej za-
sięg z obciążeniem to ponad 320 kilometrów 
na jednym tankowaniu.

Ciężarówki są źródłem znaczącej czę-
ści emisji spalin produkowanych przez port 
w Los Angeles. Project Portal to kolejny krok 
Toyoty w stronę wdrażania technologii ogniw 
paliwowych do kolejnych zastosowań służą-
cych różnym gałęziom przemysłu. Testowa 
ciężarówka to w pełni funkcjonalny pojazd 
o mocy i momencie obrotowym wystarcza-
jących do przewożenia ciężkich ładunków.

Project Portal to jedno z wielu działań 
Toyoty mających na celu popularyzację wo-
doru w motoryzacji. Należy do nich rozbu-
dowa kalifornijskiej sieci stacji tankowania 
wodoru, której służy m.in. niedawno ogło-
szone partnerstwo z Shellem. Toyota współ-
pracuje z sektorem prywatnym i publicznym 
w celu stworzenia wystarczająco gęstej sieci 
stacji tankowania wodoru w wielu miejscach 
na świecie, m.in. w Europie i Japonii.

Niedawno testy osobowego samochodu 
Mirai, także wykorzystującego ogniwa pali-
wowe, rozpoczęto w Chinach. Programowi 
towarzyszy budowa stacji tankowania wodoru 
w Changshu, gdzie mieści się chiński ośrodek 
badawczy Toyoty. Od stycznia 2016 do lutego 
2017 roku sprzedano około 3 tys. egzempla-
rzy Mirai w Japonii, USA i Europie. Testy de-
monstracyjne zostały przeprowadzone także 

w Australii, Kanadzie i Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich.

Pierwsza elektryczna 
Škoda

Škoda chce uczynić z elektromobilno-
ści stały element naszego codziennego życia. 
Duży zasięg, łatwe ładowanie i wymierne 
oszczędności podczas eksploatacji wpłyną 
na naszą przyszłą elektromobilność – mówił 
Bernhard Maier, dyrektor generalny Škody, 
przedstawiając prototyp pierwszego auta elek-
trycznego tej marki.

Škoda zapowiada, że elektromobilność 
będzie odgrywać kluczową rolę w globalnej 
strategii rozwoju marki. Pierwszy samochód 
z hybrydowym napędem plug-in ma się po-
jawić na rynku w roku 2019, a do 2025 roku 
Škoda ma już mieć w gamie pięć całkowicie 
elektrycznych samochodów. W tym czasie 
co czwarty samochód tej marki ma być wy-
posażony w napęd elektryczny lub hybrydowy 
plug-in.

Samochody Škody to funkcjonalne po-
jazdy do codziennego transportu i mają takie 
pozostać także po zmianie napędu. W koncep-
cyjnym modelu Vision E dwa silniki elektrycz-
ne o mocy łącznie 225 kW napędzają wszystkie 
koła. Auto dysponuje prędkością maksymalną 
180 km/h i zasięgiem wynoszącym aż 500 kilo-
metrów, możliwym do osiągnięcia m.in. dzięki 
wykorzystaniu technologii inteligentnego od-
zyskiwania energii z ładowania.

Ładowanie baterii może się odbywać 
w sposób indukcyjny, to znaczy bez bezpo-
średniego styku baterii z urządzeniami ładu-
jącymi. W praktyce nie wymaga więc podpię-
cia kabli, tylko zaparkowania nad niewielką  
(65 x 65 x 5 centymetrów) płytą ładującą, 
na przykład podpiętą do instalacji elektrycz-
nej w garażu właściciela. Całkowite ładowanie 
odbywa się więc w sposób praktycznie bez-
obsługowy na przykład podczas nocy, ale sa-
mochód może zostać naładowany do 80 proc. 
w zaledwie 30 min.

Wizja elektromobilności Škody jest ściśle 
powiązana z technologią jazdy autonomicznej. 
Następne stopnie automatyzacji prowadzenia 
samochodu będą systematycznie wprowadza-
ne, a wraz z upływem czasu kierowcy będą 
mogli przekazywać samochodowi kolejne 
zadania.

Škoda Vision E potrafi samodzielnie po-
ruszać się w korkach i na drogach szybkiego 
ruchu, utrzymywać pas lub omijać zagrożenia, 

wyprzedzać innych użytkowników ruchu 
oraz samodzielnie szukać wolnych miejsc 
postojowych i parkować na nich bez udziału 
kierowcy. Co więcej, ostatnie z tych rozwią-
zań wyposażone jest w inteligentną funkcję 
Educated Parking, dzięki której samochód 
uczy się manewrów kierowcy i zapamiętuje 
preferowane przez niego miejsca postojowe. 
Funkcja ta jest szczególnie cenna z perspekty-
wy ładowania indukcyjnego – pomoże znaleźć 
miejsce, w którym pojazd może naładować 
akumulatory, i pokieruje go tam.

Vision E jest oparty na modularnej platfor-
mie dla samochodów z napędem elektrycznym 
(MEB) opracowaną przez grupę Volkswagena. 
Nadwozie typu SUV ma 4688 milimetrów dłu-
gości, 1924 szerokości, 1591 wysokości i roz-
staw osi 2851 milimetrów.

nowa Micra w sPrzedaży

Sieć autoryzowanych dealerów Nissana 
w Polsce rozpoczęła przyjmowanie zamówień 
na nową Micrę. Pierwsze egzemplarze trafią 
do klientów w maju.

Nowa Micra jest dłuższa, szersza i niższa 
od poprzedniczki. Kluczem do atrakcyjności 
ma być muskularne, wyraziste nadwozie auta 
przypominające większego Qashqaia i wnętrze 
wykonane z wysokiej jakości materiałów. Po-
jazd jest oferowany z manualną pięciobiegową 

przekładnią, z trzema jednostkami napędo-
wymi: wolnossącą benzynową o pojemności 
1,0 litra i mocy 71 KM, benzynową turbo-
doładowaną 0,9 litra o mocy 90 KM oraz 
1,5-litrową diesla, również o mocy 90 KM. 
Spalanie samochodów z piętnastocalowymi 
kołami wynosi średnio od 3,2 l/1200 km dla 
diesla z systemem ISS po 4,6 l/100 km dla 
jednolitrowego silnika benzynowego bez sys-
temu ISS. W przypadku opon siedemnasto-
calowych trzeba dodać po 0,3 litra na każde 
100 kilometrów.

W  podstawowej wersji wyposażenie 
modelu obejmuje m.in. sześć poduszek po-
wietrznych, systemy ABS, ESP i asystenta 
hamowania, automatyczny hamulec awaryj-
ny oraz system wspomagania ruszania pod 
górę. W droższych wersjach znajdziemy m.in. 
system kamer 360° znany z modeli Qashqai 
i Juke, multimedialny system NissanConnect 
z kolorowym ekranem dotykowym 7 cali, czuj-
niki parkowania i kamerę cofania. Podróż umi-
li wysokiej klasy sześciogłośnikowy system 
BOSE Personal z głośnikami umiejscowionymi 
w zagłówku fotela kierowcy.

Samochód jest dostępny w 10 kolorach 
nadwozia w wariantach matowych, metali-
zowanych i perłowych. Cena w podstawowej 
wersji wynosi 45 990 złotych. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Ciężarowa Toyota na wodór

Ciężarówka wykorzystuje dwa zestawy ogniw paliwowych z Toyoty Mirai i baterię o pojemności 12 kWh Vision E jest oparty na modularnej platformie dla samochodów z napędem elektrycznym (MEB)

Nowa Micra jest dłuższa, szersza i niższa od poprzedniczki
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Peryferia

Zbrodnia

Zdrowie

Kamica nerkowa – kamienie z piasku
Nerki filtrują krew, oddzielając z niej sub-
stancje szkodliwe, po  czym wraz z  mo-
czem usuwają je z organizmu. Jednak gdy 
zwiększa się stężenie substancji lub mocz 
jest rzadziej oddawany, powstają warunki, 
w których wytrącają się kryształy – najpierw 
tworzą piasek, później kamienie. 70 proc. 
chorych można leczyć farmakologicznie. 
Operuje się tylko pacjentów z dużymi ka-
mieniami, choć coraz częściej stosowane 
są techniki nieinwazyjne.

W kamicy nerkowej w układzie moczo-
wym gromadzą się złogi zbudowane z substan-
cji chemicznych, które znajdują się w moczu. 
Z niektórych nierozpuszczonych substancji 
powstają kryształki, najpierw drobne („piasek 
w nerkach”), które z czasem łączą się w coraz 
większe, co prowadzi do powstania kamie-
ni moczowych. Jeśli płytka osadowa sama 
się rozkruszy, zostanie naturalnie usunięta 
przewodami moczowymi do pęcherza, potem 
cewką moczową na zewnątrz. W przeciwnym 
razie stanie się jądrem, które zacznie obra-
stać nowymi warstwami osadu. W 80 proc. 
przypadków są one zbudowane ze szczawianu 
lub fosforanu wapnia, rzadziej z kwasu mo-
czowego, fosforanu magnezowo-amonowego, 
jeszcze rzadziej z cystyny.

Kamica nerkowa (moczowa) dotyka naj-
częściej osoby między 30. a 50. rokiem życia. 
Mężczyźni cierpią na nią cztery razy częściej 
niż kobiety; panie zapadają też na nią później 
(w wieku 50–70 lat). U części chorych kamica 
utrzymuje się przez kilkadziesiąt lat i są oni 
przez ten czas poddawani zabiegom urolo-
gicznym. Duże znaczenie w powstawaniu 
tej choroby mają predyspozycje genetyczne. 
U osób, których bliscy cierpieli na kamicę, 

obserwuje się zwiększone ryzyko wystąpienia 
jej objawów. 

Statystycznie kamica nerkowa występuje 
u 5–7 proc. populacji, częściej w krajach roz-
winiętych, co wynika z większego spożycia 
mięsa i soli kuchennej. W Europie choruje 
na nią 5–10 proc. populacji. Oprócz czynni-
ków dziedzicznych ważną rolę w powstawaniu 
kamicy nerkowej odgrywają zakażenia ukła-
du moczowego, przyjmowanie niektórych 
leków, nadczynność przytarczyc, nadmierne 
zagęszczenie moczu (np. przez ograniczanie 
picia) oraz zła dieta.

Objawy kamicy

Kamienie znajdujące się w nerkach mogą 
przez lata nie dawać żadnych objawów. W tym 
czasie powoli się powiększają i mogą wypeł-
niać całą miedniczkę oraz kielichy nerki. 
W takich wypadkach może występować tępy 
ból pleców, błędnie przypisywany chorobie 
kręgosłupa. We  wczesnym etapie kamicy 
nerkowej chorzy dowiadują się o niej prze-
ważnie podczas wykonywania innych badań, 
np. prześwietlenia lub USG. W dalszym etapie 
swoistym objawem tej choroby jest nerwokol-
ka. Gdy kamień zamknie światło przewodu 
moczowego, mocz nie może przepłynąć do pę-
cherza i rozwija się wtedy zakażenie. Wywo-
łuje to ostry ból, który pojawia się w okolicy 
lędźwiowej, promieniuje wzdłuż moczowodu 
do podbrzusza i narządów płciowych. Bywa 
tak silny, że chorzy tracą przytomność. 

Napad kolki nerkowej występuje przy-
najmniej raz w życiu u około 10 proc. męż-
czyzn i 5 proc. kobiet. Wymaga natychmia-
stowej interwencji lekarza – po pierwsze, 
w celu uśmierzenia bólu, a po drugie dlate-
go, że przedłużający się bezmocz prowadzi 

do zniszczenia nerek. Inne objawy kamienia 
moczowego przemieszczającego się przez mo-
czowód do pęcherza to: częste parcie na mocz, 
pieczenie podczas oddawania moczu i uczucie 
niecałkowitego opróżnienia pęcherza.

ROzbijanie kamieni

Po przebytym ataku nerwokolki należy 
poddać się dalszym badaniom – konieczne 
jest nie tylko badanie moczu, lecz także bada-
nie USG i radiologiczne układu moczowego. 
Do czasu przybycia lekarza choremu na kami-
cę nerkową można podać środek rozkurczowy 
i przeciwbólowy oraz przyłożyć na okolicę 
lędźwi poduszkę elektryczną. Dalsze syste-
matyczne leczenie ma na celu zapobieganie 
powstawania nowych kamieni, powiększa-
nie się istniejących i występowanie napadów 
bólowych. Operacyjnie usuwa się tylko duże 
kamienie moczowe, które nie mogą być samo-
dzielnie wydalone przez chorego po rozpusz-
czeniu, inne są rozbijane za pomocą nowo-
czesnych, mniej inwazyjnych metod. 25 proc. 
chorych wymaga tego rodzaju zabiegów.

Trzy najpopularniejsze mało inwazyj-
ne metody usuwania kamieni to litotrypsja, 
nefrolitotrypsja i ureterorenoskopia. Pierw-
sza polega na rozbijaniu kamienia moczo-
wego wewnątrz organizmu przy użyciu fali 
wstrząsowej. Rozdrobniony kamień jest potem 
wydalany w naturalny sposób. Zabieg zwy-
kle przeprowadza się ambulatoryjnie i bez 
znieczulenia. Nefrolitotrypsję wykonuje się 
w znieczuleniu. Podczas tego zabiegu przez 
nieduże nacięcie wprowadza się do miedniczki 
nerkowej skóry nefroskop, przez który lekarz 
może obejrzeć kamień oraz rozdrobnić go, 
a następnie usunąć. Również w znieczuleniu 
wykonywana jest ureterorenoskopia – lekarz 

wprowadza wziernik przez cewkę moczo-
wą do pęcherza, a następnie do moczowodu 
i może usunąć kamień w całości lub wcześniej 
rozdrobnić go na mniejsze fragmenty.

SkutecznOść leczenia 
i dieta

Praktycznie we wszystkich przypadkach 
zabiegi urologiczne usuwają kamienie mo-
czowe, a przestrzeganie właściwej diety oraz 
stosowanie leków często zapobiega tworze-
niu się nowych złogów. U połowy pacjentów 
kamica nerkowa występuje tylko raz w życiu 
i nie trzeba stosować dalszego leczenia. Po-
zostali, u których w ciągu 5–10 lat dochodzi 
do nawrotu kamicy, muszą wykonać badania 
i poddawać się kolejnym zabiegom oraz sto-
sować leki.

Chorzy na kamicę nerkową powinni uni-
kać mięsa wieprzowego, wołowego i baraniny. 
Z mięs polecane są chudy drób i cielęcina, 
które najlepiej gotować. Zalecane są warzy-
wa, owoce, cukier, masło w małych ilościach, 
mleko, chudy ser i ziemniaki. Jednak przede 
wszystkim trzeba pamiętać o piciu dużej ilo-
ści płynów, zwłaszcza moczopędnych wód 
mineralnych, oraz środki rozszerzające drogi 
moczowe, które ułatwiają wypłukiwanie ka-
mieni. l

Tuż po pogrzebie Zenka Zofię coś zakłuło 
w lewym boku. Całe życie była zdrowa i nic jej 
nie dolegało, nigdy nie łapała nawet kataru, 
a teraz sypało się wszystko. Zenek podobnie 
– i rach-ciach, umarł dość nagle. Co prawda 
czuł się kiepsko od tygodnia czy dwóch, ale 
Zofia była przekonana, że przesadza, bo nie 
chciało mu się pielić ogródka. Nigdy nie byli 
przesadnie w sobie zakochani, to było jedno 
z tych zaaranżowanych małżeństw z rozsąd-
ku, ale jednak przyzwyczajenia i wspólne 
rytuały robiły swoje i Zofia teraz nie wyobra-
żała sobie dłuższego pobytu w ich wspólnym 
domu. Przez to przystała też na propozycję 
swojego jedynego syna, żeby na jakiś czas 
zamieszkać u niego. Było to dla niej o tyle nie-
typowe, że przez całe życie prawie w ogóle nie 
wyjeżdżała z rodzinnego miasteczka, a jeśli 
już, to na chwilę i w bardzo ważnym celu, jak 
lekarz czy poważniejsze zakupy.

Jednak Zofia w mieszkaniu syna czuła 
się nieswojo. Było dość małe, na dodatek 
styl życia Marka mocno odbiegał od mo-
notonnego, spokojnego stylu życia jego 
matki. Problemy ze snem, bóle głowy i nud-
ności Zofia przypisywała permanentnemu 
niewyspaniu i rozdrażnieniu. Gdy jednak 
ten stan się nie zmienił przez kolejne dni, 

Marek wysłał matkę na dokładne badania. 
Następnego dnia przyszły wyniki. Lekarz 
uznał je za niepokojące, ale jednocześnie 
nie był w stanie wskazać powodów złego 
samopoczucia Zofii. Z kolejnych wizyt nie-
wiele więcej wynikało, aż finalnie okazało się, 
że Zofia prawdopodobnie jest od dłuższego 
czasu regularnie podtruwana.

Kobieta od razu pomyślała o swoim synu 
– czy naprawdę miał jej już tak dość? Jednak 
kolejne badania wskazywały, że Zofia była 
regularnie podtruwana od dłuższego czasu, 
może nawet od kilku tygodni, a nawet mie-
sięcy. I wtedy uzmysłowiła sobie, że najpew-
niejszą osobą, która mogła chcieć ją zabić 
i która jako jedyna miała z nią nieustanny 
kontakt, był jej mąż nieboszczyk. Czasami 
się kłócili, ale nie sądziła, że mógł jej mieć aż 
tak dość. A z drugiej strony – może on sam 
został otruty? Przecież zawsze był zdrowy jak 
koń, a umarł tak nagle… Kto mógł najwięcej 
zyskać na ich śmierci? Zofia znowu poczuła 
się słabiej. Już sama nie wiedziała, co robić. 
Kochała swojego jedynego syna, ale też ni-
gdy go w pełni nie rozumiała i nigdy nie byli 
ze sobą bardzo blisko. Po dłuższym namyśle 
postanowiła, że musi zgłosić sprawę na poli-
cję i z pewnymi oporami postanowiła wrócić 
do miasteczka.

Prowadzone w tym czasie dochodzenie 
policji doprowadziło do powtórnego przeba-
dania zwłok Zenka. Wnioski były dość oczy-
wiste – został otruty. Zatem oboje z Marią byli 
na celowniku. Kobieta nie mogła zrozumieć 
dlaczego – przecież nie mieli z mężem zbyt 
wiele, nie za duży dom, niezbyt wartościowy, 
średniej klasy samochód, no i piekarnię, w któ-
rej Zenek od kilku lat już nie pracował, tylko 
doglądał i starał się modernizować, a którą 
zarządzał jego zaufany pracownik – rzetelny, 
ale niezbyt rozgarnięty Sebek.

Zofia zadumała się dłuższą chwilę. Jaki 
interes mógłby mieć Sebek z  ich śmierci? 
Przecież zostałby bez pracy, nie mówiąc już 
o tym, że Zenek traktował go jak swojego syna, 
bo jego prawdziwy jedynak szerokim łukiem 
omijał piekarnię. Nie miałby szans na jej prze-
jęcie – musiał zdawać sobie z tego sprawę. Ale 
jednocześnie codziennie przynosił im świeże 
wypieki – idealny pomysł na regularne poda-
wanie trucizny.

Śledztwo policji trwało, ale Zofia już daw-
no zwątpiła, że cokolwiek wyjaśni. Postanowi-
ła sama wszystko doprowadzić do końca. Nie 
bała się zbyt mocno, uważała, że w sumie nie-
wiele ma już do stracenia. Umówiła się z Seb-
kiem na rozmowę w piekarni, ale wcześniej 
postanowiła go poszpiegować na własną rękę. 

Zakutana w stary płaszcz Zenka, w ciemnych 
okularach i z chustką na głowie starała się co-
kolwiek dojrzeć lub podsłuchać, ale te zabiegi 
nie okazały się konieczne. Chłopak był tak 
zajęty rozmową z jakąś dziewczyną, że zupeł-
nie jej nie zauważył. Zofia musiała się dłużej 
zastanowić, kojarzyła głos dziewczyny, ale nie 
wiedziała skąd. Cała sprawa stawała się jednak 
jasna – z rozmowy wynikało, że to dziewczyna 
wszystko ukartowała i wykorzystała Sebka 
do pomocy w otruciu Zofii i jej męża. Zofia 
nerwowo zaczęła szukać swojego telefonu, 
chciała nagrać choć część rozmowy, ale ra-
zem z nim wypadły jej z kieszeni z głośnym 
hukiem klucze. Sebek i dziewczyna odwrócili 
się i nerwowo zaczęli się rozglądać. I wtedy 
Zofia rozpoznała w dziewczynie byłą szkolną 
sympatię jej syna, Marka, jeszcze z czasów 
liceum.

Podczas przesłuchań policjanci ustalili, 
że dziewczyna uwierzyła, że po śmierci rodzi-
ców Marek wróci do rodzinnego miasteczka, 
żeby zamieszkać w ich domu i przejąć piekar-
nię, a ona wtedy bez większych problemów 
go odzyska.

Zofia odetchnęła. Nadal jednak nie mogła 
sobie wyobrazić, żeby zostać w swoim domu 
i postanowiła na jakiś czas wyjechać nad mo-
rze, aby podreperować zdrowie. l
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Piwo przez wieki

Król Olbracht w Toruniu

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Aż ośmiu nA dziesięciu PolAków jest zA-
dowolonych z życiA – wynikA z bAdAń 
Gus. Najbardziej zadowoleni są ludzie młodzi. 
Aż 89 proc. uczniów i studentów zadeklarowa-
ło, że odczuwa ogólną satysfakcję ze swojego 
życia. Najlepsze wyniki zanotowano na Pod-
lasiu, Śląsku i  w  Wielkopolsce. To  przede 
wszystkim osoby wykształcone, mieszkające 
w największych polskich miastach. Jednak aż 
jedną siódmą rodzin dotyka problem ubóstwa. 
Najgorzej swoją sytuację postrzegają seniorzy, 
samotni rodzice i renciści.

Polski rynek PrAcy jest trudny i niePrzy-
jAzny dlA PrAcownikA – oceniA joAnnA 
tyrowicz, doradca w Instytucie Ekonomicz-
nym NBP, konsultantka Banku Światowego. 
Przeciętnie po stracie pracy potrzeba ponad 
rok na znalezienie zatrudnienia. Na podwyżkę 
czeka się 2,5 roku. Ponad 40 proc. firm tworzy 
znikomą liczbę miejsc pracy w każdym roku, tzn. 
jedno-dwa; przy większych przedsiębiorstwach 
– kilka, a dodatkowo pracodawcy mają słabe 
doświadczenie w poszukiwaniu pracowników. 
Polska jest również krajem o niemal najniższym 
w Europie wskaźniku aktywności zawodowej. 

PrAcownicy szukAjący zAtrudnieniA 
AnAlizują rynek PrAcy. Największą uwagę 
zwracają na odległość miejsca pracy od miej-
sca zamieszkania, atmosferę w pracy, benefity 
pozapłacowe (np. ubezpieczenia zdrowotne 
czy grupowe ubezpieczenia na życie). Dopiero 
na czwartym miejscu znalazło się wynagro-
dzenie podstawowe.

50 Proc. AnkietowAnych źle oceniA 
dziAłAlność rządu, Pozytywnie o PrA-
cy rAdy ministrów mówi 41 Proc. bAdA-
nych – wynika z sondażu przeprowadzonego 
w dniach 6–11 kwietnia przez Kantar Public. 
48 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę 
premier, 44 proc. – źle. Dobrze o działalno-
ści prezydenta mówi 49 proc., źle – 42 proc. 
W porównaniu z sondażem z marca o 3 proc. 
wzrosła liczba ocen pozytywnych, a o 1 proc. 
zmniejszyły się oceny negatywne.

deficyt sektorA finAnsów Publicznych 
wyniósł 2,4 Proc. Pkb wobec 2,6 Proc. 
w 2015 roku – PodAł Gus. Zgodnie z no-
tyfikacją deficyt sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w 2016 roku ukształtował 
się na poziomie 44,7 mld złotych. Za wartość 
deficytu w 2016 roku prawie w całości odpo-
wiada sektor centralny. W przypadku budżetu 
państwa i instytucji podlegających rządowi de-
ficyt wyniósł 48,18 mld złotych i 2,6 proc. PKB. 
W sektorze ubezpieczeń społecznych deficyt 
sięgnął 1,2 mld złotych i 0,1 proc. PKB. Z ko-
lei sektor samorządowy odnotował nadwyżkę 
w wysokości 4,5 mld złotych, czyli 0,2 proc. PKB.

Krzyżówka panoramiczna nr 9

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „wszystkieGo dobreGo jAjkA mAlowAneGo”.  
Nagrodę wylosowała: PAni AnnA słuGA z żor.

Przeciętny Kowalski zapytany na ulicy o pol-
skie stolice wymieni co najwyżej trzy miasta. 
Zacznie od współczesnej stolicy – Warszawy, 
następnie przywoła historyczny Kraków ja-
giellońskich królów, może jeszcze zaświta mu 
w głowie Gniezno jako główna siedziba Pia-
stów. Chyba tylko pasjonaci historii i lokalni 
patrioci wiedzą, że w 1809 dzięki Napoleono-
wi przez trzy tygodnie Toruń był stolicą Księ-
stwa Warszawskiego. Bonaparte to niejedyna 
koronowana głowa, której wiele zawdzięcza 
gród Kopernika – piętnastowieczny król Jan 
Olbracht często bywał w Toruniu i przyczy-
nił się do rozwoju miejskiego browarnictwa.

Historia piwowarstwa w Toruniu sięga 
XIII wieku, kiedy nastąpiło zaludnienie okoli-
cy, wskutek czego wzrósł popyt na piwo, które 
stanowiło wówczas codzienny napój przedsta-
wicieli wszystkich stanów. Powstawały liczne 
wyszynki i karczmy, a sztuka piwowarska kwi-
tła. Do dawnych dziejów nawiązuje otwarty 
w 2012 roku Browar Staromiejski Jan Olbracht, 
który zajmuje całą gotycką kamienicę przy  
Szczytnej, bocznej ulicy odchodzącej od dep-
taka toruńskiej Starówki. Browar i restaura-
cja są rozmieszczone na trzech poziomach 
i są jedynym miejscem w Toruniu, w którym 
warzenie piwa odbywa się na oczach klientów. 
Goście smakować mogą potraw kuchni pol-
skiej z elementami bawarskiej, popijając wa-
rzone w tradycyjny sposób piwo. W piwnicach 
znajduje się 12 zbiorników do leżakowania 
piwa. Za warzone piwa odpowiada Mirosław 
Gałka, który zaczynał w Bierhalle i browarze 
Grill de Brasil i zdobył srebrny medal za piwo 

pszeniczne w największym konkursie piwnym 
w Polsce Chmielaki 2011.

Piernikowe nA Początek

Tuż przy wejściu do browaru stoi miedzia-
na kadź o wybiciu 10 hektolitrów, widoczna 
z każdego miejsca sali. Toruńska warzelnia 
produkuje cztery rodzaje piwa: pilsa, psze-
niczne, bursztynowe oraz aromatyzowane 
piernikowe, wszystkie niefiltrowane i nie-
pasteryzowane. Każdy turysta rozpoczyna 
od Piernikowego, które nawiązuje smakiem, 
zapachem i kolorem do słynnego toruńskiego 
przysmaku. Ta autorska receptura browaru 
jest piwem ciemnym o aromacie przypraw 
korzennych z nutą kardamonu, goździków 
i cynamonu. Gęsta, brązowa piana tworzy 
spójną całość z czekoladową barwą piwa. 
Browar znany jest też ze Śmietanki Toruń-
skiej – piwa pszenicznego z nutą bananowo-
goździkową i wyraźnym aromatem chmie-
lowym. Ma intensywny cytrusowy zapach, 
a na drugim planie czuć woń goździka. Naj-
mocniejszym piwem Olbrachta jest Bursztyn 
Toruński, rozlewany do szklanek o pojemności 

0,33 litra, który jest głęboki w smaku, śred-
nio wysycony i zostawia posmak suszonych 
owoców i karmelu. Ostrożni piwosze mogą 
wybrać Olbracht Pils – klasyczne piwo jasne 
koloru słomkowego, warzone zgodnie z tra-
dycyjną metodą, które wyróżnia się mocnym 
aromatem chmielowym i delikatną goryczką. 
Raz w miesiącu we współpracy z piwowarami 
domowymi warzone są trunki specjalne o róż-
nych stylach i równie wymyślnych nazwach – 
dotychczas powstały Bitwa o Anglię (pale ale), 
Kochanica Olbrachta (amerykański weizen),  
Gorycz Tropików (NZAPA) czy Gorączka 
Czarnego Złota.

mieszczAńskA restAurAcjA

Już przy wejściu do browaru przenosimy 
się w czasie o kilkaset lat, gdy Toruń był jed-
nym z głównych punktów na hanzeatyckim 
szlaku handlowym. Przed ciężkimi drzwiami 
wąsaty jegomość przebrany w strój bogatego 
kupca ciągnie wóz z beczką piwa. Po prze-
kroczeniu progu restauracji gości wita in-
stalacja do produkcji piwa, za którą roztacza 
się widok na salę główną, na której środku 
znajduje się drewniany podświetlany bar. 
Stoliki wokół niego umieszczone są w lożach 
zrobionych z ogromnych drewnianych beczek. 
Są też znakomitym punktem obserwacyjnym, 
z którego można podglądać proces warzenia 
piwa. Na piętrze znajduje się zabytkowa sala 
Olbrachta, której ściany zdobią oryginalne, 
średniowieczne polichromie i portrety władcy. 
Zmarły w Toruniu król wciąż sprawuje pieczę 
nad toruńskim browarnictwem.

 MAREK KOWALIK

P I S M O  S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E 
Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

RedaktoR naczelny: Sławomir Starzyński
Redaguje zespół

WydaWca: Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.

e-mail: gornik1@wp.pl;
strona internetowa www.nowygornik.pl

dRuk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec

D W U T Y G O D N I K

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówio-
nych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tek-
stów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych 
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.



A K T U A L N O Ś C I

1 – 1 5  M A J A  2 0 1 712 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna 
kopalnia węgla kamiennego  w Polsce, będąca częścią Grupy 
Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, 
została zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Susta-
inability Report Award 2016 (zwanego potocznie Green Frog 
Award – GFA) za Raport Zintegrowany 2015.

W tegorocznym konkursie Deloitte Central Europe-
an Sustainability Report Award wzięło udział pięć krajów: 
Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do 
krajowych etapów zostało zgłoszonych 65 raportów, z cze-
go 13 przeszło do poziomu regionalnego, a pięć walczyło 
o pierwsze miejsce. 

Raport Zintegrowany LW Bogdanka został nagrodzony 
za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi, 
które pokazują odbiorcy powód wybrania poszczególnych 
wskaźników. Jurorzy docenili dogłębne zrozumienie przez 
spółkę związku między prowadzeniem działalności a prawami 
człowieka, szczególnie z perspektywy prowadzenia działalno-
ści wydobywczej. LW Bogdanka została także wyróżniona za 
sposób opisania dialogu z interesariuszami przed podjęciem 
inwestycji, który w opinii jurorów konkursu świadczy o doj-
rzałym podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w trak-
cie konferencji „Odpowiedzialne prowadzenie działalności biz-
nesowej w świetle nowych przepisów dotyczących obowiązku 

ujawniania danych niefinansowych” w Ministerstwie Rozwoju 
w Warszawie. 

Green Frog Award 2016 to kolejna nagroda dla LW Bog-
danka za Raport Zintegrowany za 2015 rok. W 2016 roku LW 

Bogdanka otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Mini-
stra Rozwoju w 10., jubileuszowej edycji konkursu Raporty 
Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu i Deloitte.

– Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu od lat 
stanowią integralną część strategii rozwoju Bogdanki i pod-
chodzimy do tej kwestii niezwykle poważnie. Również w ogło-
szonej w lutym tego roku Strategii do 2025 roku obszar ten ma 
ogromne znaczenie. Dlatego cieszy nas, że jurorzy konkursu 
Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 
docenili w naszym raporcie właśnie elementy ich zdaniem 
świadczące o dojrzałym podejściu do CSR. Odpowiedzialne 
prowadzenie działalności biznesowej doceniają także inni inte-
resariusze, w tym środowisko rynku kapitałowego.  Bogdanka 
od siedmiu lat wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, 
skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszaw-
skiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania 
w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, działań na 
rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk 
lokalnych, a także ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego 
i relacji z inwestorami –   powiedział Krzysztof Szlaga, prezes 
Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Konkurs Green Frog Award został zainicjowany na Wę-
grzech w 2009 roku i stopniowo rozszerzył swój zasięg o ko-
lejne kraje Europy Środkowej.
 MAT. PRAS. LW BOGDANKA

R E K L A M A

LW Bogdanka

Zwycięstwo 
w prestiżowym konkursie

MOJ S.A. Katowice
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